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Wprowadzenie 
 
1. Informacje o fundacji 
 

1. Siedziba Fundacji FORMIKA DZIECIOM mieści się w Parzniewie (05-808) przy ulicy Św. 

Jerzego 9.  

2. Fundacja wpisana jest do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000509315. Wpisu dokonał 

Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 

2014-05-15.  

3. Przedmiotem działalności Fundacji na dzień sporządzenia sprawozdania jest:  

niesienie pomocy dzieciom i młodzieży, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej 

oraz wyrównywanie szans tych osób, a także wspomaganie ich rodziców, opiekunów prawnych 

oraz jednostek organizacyjnych, których cele są zbieżne z celem fundacji, przykładowo takich jak 

domy dziecka, domy samotnych matek, domy opieki społecznej oraz placówki oświatowe takie jak 

szkoły, przedszkola. 

4. Zgodnie z umową czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony. 

5. Sprawozdanie finansowe Fundacji zostało sporządzone za okres od 15.05.2014 do 31.12.2014. 

6. W okresie sprawozdawczym osobami uprawnionymi do reprezentowania Fundacji byli: 

Pani Anna Stankiewicz – Prezes Zarządu 

Pan Hubert Stankiewicz – Członek Zarządu 

 
2. Sprawozdanie finansowe 
 

7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami ), według zasady kosztu 

historycznego. 

8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej, w dającej się przewidzieć przyszłości nie istnieją okoliczności wskazujące na 

zagrożenie kontynuowania działalności. 

 
3. Ważniejsze zasady rachunkowości 
 

9.  Fundacja FORMIKA DZIECIOM wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych 

zasad rachunkowości, w tym zasady ostrożności i ciągłości, w sposób przewidziany przez ustawę o 

rachunkowości. 

10. Wartości niematerialne i prawne, stanowiące licencje na oprogramowanie komputerowe 

użytkowane przez spółkę o wartości początkowej poniżej 3500 zł, są odpisywane jednorazowo w 
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koszty, natomiast o wartości równej lub wyższej – amortyzowane są metodą liniową przez okres 

24 lub 60 miesięcy. 

11. Środki trwałe o początkowej wartości poniżej 3500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w 

miesiącu przyjęcia ich do użytkowania, albo zaliczane do środków trwałych i jednorazowo 

amortyzowane. Środki trwałe o wyższej wartości są umarzane metodą liniową przy uwzględnieniu 

stawek podatkowych. 

12. Inwestycje krótkoterminowe w aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień 

nabycia według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia 

transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy wycenia się je według ceny nabycia lub ceny 

rynkowej (wartości godziwej), zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe 

inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek – według określonej w inny sposób wartości 

godziwej. 

13. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w zł wyceniane są w wartości nominalnej, a 

wyrażone w walutach obcych przeliczone są na zł według kursu średniego NBP obowiązującego 

dla danej waluty. 

14. Należności i zobowiązania, z wyjątkiem tych, które są skutkiem instrumentów finansowych, 

wycenia się na dzień ujęcia w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z zachowaniem 

zasady ostrożności. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, zaś 

zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. 

15. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wszystkie należności wyrażone w walutach 

obcych są wyceniane po średnim kursie NBP obowiązującym w tym dniu. Zasada ta dotyczy 

również zobowiązań wyrażonych w walutach obcych. 

16. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty 

poprzez dokonanie odpisu aktualizującego pomniejszającego wartość należności. 

17. Rozliczenia międzyokresowe (aktywa) wyceniane są w wartości nominalnej poniesionych kosztów 

(wydatków). Rozliczenia międzyokresowe bierne stanowią koszty tworzonych rezerw działalności 

operacyjnej i finansowej i są wyceniane na poziomie szacowanej ich wielkości.  

 
 
 
Sporządził: (data i podpis)      Zatwierdził Zarząd: (data i podpis) 
 
         
         Anna Stankiewicz – Prezes Zarządu 
   
  
          

Hubert Stankiewicz – Członek Zarządu 


